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OHJELMA
18.00

Avauspuhe: Petri Honkonen
Vuoden 2013 Pylkön Kylän Kukon esittely

18.30- 19.00

Jouluista musiikkia

19.00

Joulupukin vierailu tonttujen kera

MYYJÄISET JA TARJOILU

Heli Rissanen saapui peräkonttikirppispäivään Multialta

x Glögi - ja piparitarjoilu
x Makkaranmyynti
Varaa oma myyjäispöytäsi ja tule myymään, esim. itse tehtyjä
käsitöitä, paikallisia tuotteita, leivonnaisia, arpoja, ym.!
PÖYTÄPAIKKA 10 €
Pöytävaraus viimeistään 25.11.2013 puh. 040 7579 049/ Helmi
Tapahtumaa tukevat paikalliset yritykset

Pylkönmäen tapahtumia
MARRASKUU
Ti 26.11 klo 13 Karstulan EL-yhdistyksen pikkujoulut Wanhoissa Wehkeissä,
puuro ja kahvitarjoilu hinta 10 e. Kysy
kimppakyytiä, Eläkeliitto.
Pe 29.11. klo 9–17 Joulukahvitus Salessa.
Pe 29.11. klo 18 Joulunavaus Yrittävällä, Pylkön Ääni.

JOULUKUU
Ti 3.12.2013 klo 9–13 MLL:n kahvila
ja leikkihuone, vanhaintuen kerhohuone, MLL.
Ti 10.12.2013 Lasten omat pikkujoulut
leikkipuistossa klo 18, MLL.
Ti 17.12.2013 MLL:n kahvila (teema:
pikkujoulut) ja leikkihuone, vanhaintuen kerhohuone, MLL.

Peräkonttikirppiksen
kuulumisia Pylkönmäeltä
Haastattelin lukuisista kirpparimyyjistä
nuorta tyttöä Multialta.
Heli Rissanen kertoi saaneensa pikkuserkultaan idean tulla myymään tauluja
ja kirpparitavaraa peräkonttikirppis päivälle Pylkönmäen torille.
Heli on harrastanut maalausta muutaman vuoden.
– Maalaan kotona omassa ateljeessa.
Heli kertoo tehneensä myös tilaustöitä, pääasiassa muotokuvia.
– Teen myös muita maalauksia kuten
sarjakuvamaisia maalauksia.
Hänen ensimmäinen maalaustyönsä
oli isänpäiväksi valmistunut tiikeritaulu,

josta hän sanoo saaneensa innostuksen
maalaamiseen.
Heli kertoo, että häneltä voi tilata maalauksia, hinnat katsotaan tapauskohtaisesti. Hintaan vaikuttaa mm. aineet maalauksiin ja materiaali.
Rissanen pohtii, että hän voisi jatkossakin tulla samankaltaisiin tapahtumiin.
jos tämmöisiä järjestetään.
– Päivä on ollut kiva, olen saanut tehdä
muutamia muotokuvapiirustuksia päivän
aikana. Ei hullumpi päivä!
Kuva ja teksti Iida Moisio

KILPAILU
EHDOTA PYLKÖNMÄKI TUOTE
Tuote voi olla valmistuote tai uusi keksintö. Matkamuisto, vieraslahja,
käyttötavara ym.. jossa on Pylkönmäki painatus! Perustele ehdotuksesi!
PARAS EHDOTUS PALKITAAN!
Tee ehdotuksesi osoitteessa www.pylkonmaki.fi

Kirkon kulmalta
Pylkönmäen kappeliseurakunnassa
kirkkovuosi päättyy komeasti tuomasmessuun tuomiosunnuntaina 24.11. Tuomasmessu on ehtoollisjumalanpalvelus,
jossa lauletaan virsien rinnalla hengellisiä lauluja ja jossa rukous saa paljon tilaa ja aikaa. Tuomasmessussa on mukana bändi ja kuoro. Messussa on mahdollisuus keskustella seurakunnan työntekijän tai vapaaehtoisen sielunhoitajan
kanssa. Tuomasmessua on toteuttamassa koko joukko pylkönmäkeläisiä ja saarijärveläisiä seurakuntalaisia. Messussa saarnaa Aulikki Saarela. Tuomasmessun jälkeen on kahvit seurakuntatalolla.
Adventin ja joulun aikana Pylkönmäen kappeliseurakunnan elämä on vilkasta. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina on diakonia- ja lähetysmyyjäiset seurakuntatalolla ja perhemessu kirkossa.
Tuolloin vietämme myös pitkäaikaisen
diakonimme Tuula Laitisen läksiäisiä hänen siirtyessään vuodenvaihteessa työtehtäviin Saarijärvelle. Vuodenvaihteen
jälkeen Pylkönmäen kappeliseurakunta saa uuden diakonin. Kirkkoneuvosto valitsee uuden diakonin joulukuussa.
Tammi-helmikuussa kokoonnumme
viettämään kinkereitä kyläkunnille. Ajat
ja paikat näet myöhemmin kirkollisista

ilmoituksista. Lämmityskustannusten
vähentämiseksi jumalanpalvelukset pidetään seurakuntatalolla 12.1.–12.4.2014.
Palaamme kirkkoon jälleen palmusunnuntaina 13.4.
Me seurakunnan työntekijät tulemme
mielellämme pyydettäessä käymään kodeissa. Jos kaipaat keskustelua, ehtoollista, tai jos vaikka tiedät naapurin tai
ystävän, joka voisi ilahtua käynnistämme, otathan rohkeasti yhteyttä! Yhteystietomme ja lisää seurakunnan tapahtumia löydät seurakunnan sivuilta: www.
saarijarvenseurakunta.fi.
Siunattua ja rauhallista jouluun valmistautumista ja tervetuloa mukaan seurakunnan elämään!
Tiina Hallikainen
seurakuntapastori
0406707677,
tiina.hallikainen@evl.fi
Pylkönmäen kappeliseurakunnan
marras-tammikuu
Jumalanpalvelukset
su 24.11. klo 13 Tuomasmessu +
kirkkokahvit

su 1.12. klo 13 Perhemessu
su 15.12. klo 13 Messu
su 22.12. klo 13 Kauneimmat
joululaulut
ti 24.12. klo 13 (huom.!) Jouluaaton
hartaus
ke 25.12. klo 8 Jouluaamun messu
ti 31.12. klo 19 (huom.!) Uudenvuodenaaton iltahartaus
su 12.1. klo 13 Messu srk-talolla
(huom.!)
su 19.1. klo 13 Rukoushetki
su 26.1. klo 13 Messu
Jumalanpalvelus Saarijärven kirkossa klo 10: 6.12., 8.12., 29.12., ke 1.1., su
5.1.2014 ja ma 6.1. Tapaninpäivänä 26.12.
messu Saarijärven kirkossa klo 19.
Konsertit ja muut adventinajan
tapahtumat
to 28.11. klo 18.30 Seurakunnan,
musiikkiopiston ja kansalaisopiston
yhteinen joulukonsertti srk-talolla
su 1.12. klo 11 Diakonia- ja lähetys
myyjäiset srk-talolla
su 1.12. klo 15 Ry:n seurat Matti ja
Helmi Moisiolla
ke 4.12. klo 11 Seurakuntakerhon
joulujuhla
to 5.12. klo 19 Suomalainen messu

kirkossa. Soihtukulkue Yrittävän
talolta klo 18.30
pe 6.12. klo 9 Itsenäisyyspäivän
seppeleenlasku sankarihaudoilla
to 12.12. klo 18 Sotaveteraanien
puurojuhla srk-talolla
to 12.12. klo 19 Vox Solennen
joulukonsertti kirkossa
pe 13.12. klo 12 Yksin asuvien joulujuhla, ilm. viim. 5.12. diakoni Tuula L.
su 15.12. klo 15 Ry:n seurat srk-talolla
to 19.12. klo 18 Metsäkirkko Karangan
Erän metsästysmajalla
ke 25.12. klo 10 Ehtoollishartaus
Iltaruskossa
Uusi vuosi 2014
ma 6.1. klo 14 Pylkönmäen kuorojen ja
Huhtasuon MMV-kuoron Loppiaiskonsertti Saarijärven kirkossa
pe 10.1. lapsikuoro ja muskari alkavat
su 12.1. klo 15 Ry:n seurat Hannu ja
Elina Muhosella
ke 15.1. klo 11 seurakuntakerho alkaa
ke 15.1. klo 19 kuoro alkaa
ke 15.1. klo 17.30 Raamattupiiri alkaa
ke 22.1. klo 11 Kudontapiiri alkaa
pe 24.1. klo 19 Ry:n seurat srk-talolla
ke 29.1. klo 10 Ikääntyvien yhdessäolopäivä

